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هقدمة

يآسأصإدكدؤتِ

والاه،ومن وممحبه أله وعلى الله رممعول علم، والسلام والصلاة لله الحمد 
بعد:أما 

الجهودوبدل وأنكاها( العلوم أشرفا من الفقه علم آن العلوم فمن 
عبرالعلماء زال ولا وأعلاها، الأعمال أفضل من تححسيله في والأوقات 

العلم،لحللأب وتمؤيبا وتأليفا وتعليما، تيسميرا الفائقة: العناية يولونه العصيور 

الذاهبعلم، حقائ،_< إعداد فقهاء مكتب ا.ختطها التي الشاؤيع ومن 
خلالمن المعلومات تح-رير ؤيكمل I التشجير بطؤيقة الفقه قيها يعرحس الأؤيعة، 

والمالتكية،الحنيلية الحقيبة سابقا ذشرد0 وقد تطبيقية، بأسثلة عنها الموال 

 ،jالمشروع،هدا في الثالثة وهي الشافعية، الحقيبة القارئ~ ~أيها يديك وبير
الحنفية،الحقيبة الله— —بإذن ؤيتيعها 

اساشاليٌوع،

بينوتقريبها الشافعم(، بالمذهب المتعلقة والمسائل الأبواب أهم يسير ته 

العلم.طلية يدي 

٠Jj،»i ، مشجرات في المسائل هده ،j_ لهوتيسر تصورها، علم، المثالب

•واستدكارها استيعابها 

^ميةباضارونا.اضاحيةلكلباب.اللكة تمجية ت٠ 

العلمطلية لدى العلمية الملكات تنمية ومعاولة والجهد الوقت ختصار اه 

٠والعملية الحديثة بالوسائل بالأستLدانة 

النقاطنهن اختمياره بمكن الشجرات هده نهن العمل سارعليه الذي النهج 
التالية:

•المذهب في وناأشهورة،وااعتمدة ̂ ه

التيالمسائن، أهم ذكر مع للباب العامة التقسيمات شريءتة لكر في ذكر ي٠ 

اجتنابمع وأيسرها، العبارات وبأخممر التشجير، في تكون أن يناسب 

المتون.بعمؤ، في توجد التي الغامضة العبارات 

وعيروالقثائل،، واكس( والأؤكان، الشروطi من يهم ما ذكر علم( لتركيز اه 
هدامفم، والأستقمياء المذكور، المنهج مع المتسقة المهمة الفؤؤع من ذلك 

فيالمشعر الكتاب شرح يتم أن منه المقصود إذ مرادا؛ ليس — التشجير 

بتصؤر١لهلالبا منها يخرج معددة، زمنيهن مدة في محميورة تدؤييية دؤرات 

التمييرة،الموة هذه مع وتئا،أدب بما أكثرها، أو الفقه أبواب لجميع عام 

ممهدابابا ذلك يكون بحيث التطبيميه، والأمظة التماؤين علم، فمها 1ركز 

المذهب.لدراسة 

التملوير،هلعدم ومراعاة للأختمعار، توخيا العبارات؛ قيود بعمي، تحذف د ق٠ 

الشرح.القيود هده ذكر ومحل، 

علمية.مائة من عرهم، ما علٌ( تطبيقية بتماؤين مقؤر كل، ذييل، ت٠ 



ةاىشررث،م

:بعد أما والاه، ومن وصمه آله وعلى الله رسول على والسلام والصملأة لله الحمد 

الترتيبفى وأولها الصوان، ديباجة هو العبادات بباب المختص المقرد فإن 
اللهرحمه الشافعحب الأمام مدهب من المعتمد وقى مسائله جمعت وقد والأهمية، 

التوفيق(وبالله التدريبي البرنامج هدا مع يتناسب بما تعالى، 

اسادالم^ارث
العبادات.أبواب في الفقهية المصيهللحات التدرب بمهم ن أ٠ 
العيادات.فمه في الأساسية الأحكام يستحضرالمتدرب ن أ٠ 
بالمدرالعملية الوقائع على التذلرية المسائل تننيل ملكة المتدرب يكتسب ن أه 

والتحلبيق.العمل من يمكنه الدى 

وسننهاجباتها ووا ركانها وأ لصملأة ا ثأروطا بثن لتمييز ا التدرب بمتليع ن أ ه 
صنف.كل وأحكام ومبمللالها، ومكؤوهاتها ومياحانها 

نوع.لكل الآ•حكام أهم مع الصلوات بأنواع المتدرب يحيط ن أه 
معله تجب ومن ضه تجب وما النكاة عليه تجب من المتدرب يعرف ن أ٠ 

العينية.الوقائع على ذلك يل 

رمضانلحول وكيفية الحسوم، وجوب شروط المتدرب يستءءضر ن أه 
انمموم.ومبمللأت الحيائم، من الواقعة الأفعال وأحكام وحروجه^ 

مراتبها((،بمن التمييز مع  ٠١وأفعالهما والعمرة، الحج بشؤوط المتدرب يلم ن أه 
الدبائح.وأحكام عليها، يترتب وما والمحظورات، 

الممؤوا•مرداه 
للفقه.الرئسية بالأشيام عريم( ت٠ 
النجس(.من والطهارة وأحكامها، الحدث من واليلهارة )المياه، الطهارة حكام أ٠ 
يياحفيهاأوما وسننها، وواجباتها، وأركانها، ، ^١ ٠٤٣)الصّلاة: حكام أ٠ 

ومبطلاتهاآ.يكره، وما 
عليه.يترتب وما المعلاة في لخطأ اه 
وسهنوفهموصكفاية، أعيان، أضوض حكمها باعتبار الصلوات نواع أه 

تحته.يندرج وما نوع بكل تعريف مع مقيئة( وسس مطلقة، 

والتابعة.لقدوة اه 
والدفن(.والتكفان، والتغسميل، )اكيلأة، الجنائز حكام أ٠ 
الزكاة(.ؤإحراج الفطر، وزكاة فيه، تجب وما وجوبها، )شروط الركاة حكام أ٠ 
النهيوالصيام والنقل، الفرض وصيام وجوبه، رشروط الصيام حكام أ٠ 

والاعتكاف(.يكره، وما فيه يستحب وما والقطران، عنه، 

وواجباته،العمرة، وأنكان وأركانه، الحج، وجوب )ث،روط المناسك حكام أه 
الإحرام(.ومحخلورات وسنته،، 

محمد.تبيتا على وسلم الله القردو'صلى بهيا ينمع أن الله وسال 

بهجتفداء محمد عامرين د. 

والأستشاراتفقهاء مكتس، لتيس 

foqfiaatu@gmail.com



للفقه؟الرنجة الأمام 

والزكاة،الصلاة، ت يشمل 
والحجوالصوم، 

ر

والقللاقالنكاح، يشمل! 
والنمقات،...إني,والعدد، 

(٢)

وارساض، بموت 
والفرائض،والإجارة، 

.إلخ.والوصايا.. 

والديات،الخراح، ت يشمل 
.سإلخ.والقضاء والأيان، 

٧



الصلاة

فقهايواب 

العادات
اياسك

٨



٩





الصلاة

شروط

أبعاض

مطلات

ء، . ء مفتتحة•محصؤصة ؤآفعال آقوال 
غالآبالتسلمإ محتتمة بالتكيير 

أركان

هئات

مكروهات

الصلاةأنويع 



وجوبشروط 

الإسلام
Iووجوب حة صط 

ووجوبصحة شرط 

الحواسسلائ 
_اأىالم»<عوالبصرنقا 

ابمؤخ
!٠^صحة ط فم التمس ما أ ء

سأءيص
والنفاس

،•بم^ممءءء^هه7تن-صء؛إ.أ —---*: ■;. 

الدعوةبلؤغ 

صحةشروط 

الإسلام

بنالحال طهارة 

الوقتيحول معرفة 

اكالةنجن استمال 

منفرصا يعتمد ألا 
ستةفروصها 

والمتنالعقل 

الخبثطهارة 

العورةمم 

ضتها^ي 

اسملأتاجتناب 

واللكدمكالأم 

١٢



الطهارة
الخدثرغ 

التجىإزالة و ا
)اكم(هعناهما ق أوما |إ 

دعلصددمء١
الوصوء()تحديد 

الخبثمن طهارة  الحدثمن طهارة 

شرطها

مطلقماء 

١٣



الحدثطهارة 

متطهر

طهارةفعل 

إ-

اصغر

١٤

بهمتطهز 

AUتلهت 
؛سسءءءءآ



آ0نس

ماوهو مطلق( )ماء طهور 
•قد بلا ماء اسم علمه لمع 

لعتأتقسأ 
^لمثت-وبَالكتمنمآ! إ سورالطهر ومن وهوالأصل 

illدءبمأسءط 

البدنق استعمل آن َاا؛:آ ^لأدحآرآ

وحشدكخزف لا الطراق( ي, 

دءص

مطهرعر طاهر 

المرساعهبمطلؤ
يمحاسمتغر  الطهارةفرض 

 /Y عنانفصل إذا
تغثراعنه غنى ت م

ممرا(

 /T قليلاولكن

و\ئإأعإآنجاسة لاقى 

تكتممن تع؛ 

فاكر،قلتان الكثير: 

تقرية\أوتساوي 
لتر. ١٩٣=بغدادي .هرْلل .

١٥



الأصغرالحدث  اوطهرا منِمحسم 
صدهي ؤشلف حدثا 

سمينهمل ع~ 

الصلاةقأتآقئآس

فقط()اللامس والأصابع الكف ببهلن الفرجتزت مس 

الأرض-ْن سه تمم قاعد نوم إلا 

دالمضسزمما-رالأص إلا وامرأْ رجر ربثرياآ التقاء 

١٦

اممواف

الصحفمس 

المصحفحمل 



الخ1جهصاء 
مندوبات

قولت)ومادتح
أعوذ|ق اللهم 

الخبثمن ك ي ء
محيوالخبائث( 

الدحول

آ٦
المارتقديم 

الخرؤجعند 

ثعدالامتراء 
الحاجةقصاء 

والنر

أقول)غمرانك،َآ;
;الذي ه الحمد 

عنىأذى 
الأذى

عندفاق( ومحا 

المن؛؛قديم ت٦ 

;١

رء ٦ 
ضا

1Iمحللآ( 
Iالخنزط 

استشال

القبلة
وامتديارهأ

ساترتلا 

ئئ ج؛ 
الأقصآتعت1ًَوط شر ١ أ نره ش1 

L—J نست

١٧



سسقروص

الإسلام

الوجهغسل  عليكون آلا 

الما•؛يغؤ العضوما 

الصارفعدم 
حكإ(الية )دوام 

اكاقعدم 
والواقض()ا-محيض 

يمغما عدم 
سقصىكيواشسرر

الحيضمن القاء |ا إ الوقت لحول 

|إاألأِضمضامن^تهض٠" 
سةفروضه 

^  Xأ

الاستنشاقm ثلاثا 

غثثأً
ااءسلاودينْع/

اللمحل__س

1ئئلنماء'ص
الاردسّس،

أيتثيث

بعدمالدكر 

١٨



الخفينعل المسح 

^لمسآهرإ
أياملاثة ث إ
ليهاليا ب إ

الحناةالخفننع 1موته: الدةانقضاء 
اعلسح 

الخف
Iالواجب: 

القدميزغسل 
تالواجب  واسمفله

مرة-حطوطا 

للغسل Iالواجب تتاحمكن ثإ 

منالمدة نبيا 

الفرض الحدثباية 
أعلبظاهر  الخف"مومخ'وده Is٦يعداللسر النوم)م_اة 

مثلا(

١٩



الغل
١ .. باحنابةمحرم ما رصهه إ

ادءّ

1شْط
أفعالهترتيب سرو حيص

ثلحد محا 
الوصوء

الأصغر القدرإزالة 

قاله
التقيئ

ادكث السقتهديم لبما
ياسمءحد الدلك لئ

القرانقراءة 

القراءةيقصد  كقثا

IliMiSMi.

٢٠



نج
الترابالآءعن العجز 

.؛ئ زج 

روطهشا 

اأتهآتشآحقَ،

كا

I مايبطلهإ ط سنته إ إ ركانه أ

كلستْنسن
أمكنالوصوء 

زالتيممبما الإتيان 
عداما مه مة فهي 

الثلث

أنحاترآأً

الوجهمسح 

لضربتانا إ

نحقق

لاظ

الأصابعتفريق 
I صربةكل ول أ

٢١



التحامهمن الطهارة 

صذآ.ق-_ . • ر ■ ^^^==٦ _"؛؛اءءءجءق 

لن»ا|اغثيالمح| للتعدي يطعم .ل؛ 

اسر

م١

———تجسامح  \.ك'\لأ
منالخارج 

العلن
السمك

عليهالماء )رش لنصح ا إن
عينهؤإزالة الغلبة مع 

خمرمحللت الكف غمسلامثاسئمر مسكركل 
ونهسها احدهاوالخنزير

)بعدبرأب  والشحالدم 
عينها،إزالة 

وبمكاعن

عينيةنجاسة 
محسوس(أثر )لها 

وأثرهاعينها إزالة 
لونأو رائحت من عسر ما إلا 

حكميةنجاسة 

الماءلخني 

٢٢



الرهمج من الخارجة الدماء 

^^٠٠

٢٣
■أوء 



إالصحة سل على انإة  الحيض

مدته مسه

المسمهحدعبور 
يوما١ ٥ أهله: 

حافتان  سمى

يالحناة

لأحدأكثره: 
حد

ومحبالصوم 
قضاؤه)ومحل

وغيمزهيالأنمظع 
بالغسل(محل 

بإالاستمتاع 
أ^س7مه

كفإ
بذزسرماو

رتجها و١٦vس:

٢٤



النفاس

فر1غبعد الخاؤج )الدم 

الرحم،جيع 

كاحيصأحكامه 

مدته

لحظةأقاله: 

>ا"يوماامْ;

يوما٤ ٠ غالبه! 

٢٥



يتمج ما الأستحاصة؛ دم 
والتفاسالخيض غثرأيام 

\دس\ئ

محمحًآ
مداهمعتادةمعتادة متداة

اكسس*
م ٠٠٠٠

اكمسيه
ص ٠٠٠

٣٦



الظهر

العصر

الغرب:

العشاء

الوقتيحول معرفة I الثالث الشرمحل 

الشصزوال 

مثالهالثيء خلل مصبمير 
الاستواءقلل محوي 

الشمسغروب 

الصادقالفجر طلؤع الفجر 

مثالهالثيء خلل مصر 
الاستواءخلل محوي 

الشسغروب 

الأحمرالشفق مغيب 

الاحتيارت نهاية 

كلهايسع ما يبقى أن 

)مثليه(ثيء كل خلل مصثر 
الاستواءقلل سوى 

)نمايةوقتاسيلة(
بأسبابالامحتغال بقدر 

الصلاة

الأولالليل ثلث انتهاء الصادق الفجر ء؛للوع الأحمر الشقق مغيب 

)الإضاءة؛الإسفار السسمج*ر،محللؤع 
؛أ-ءتءو'صد«بم«=عء"- —ء-ت= 

٢٧



والإقامةالأذان 
ا:ءأبمأأح-,<ممآ—ء

لثكظا
سنه

اصاة

فاسة

]شروطها

٢٨

الإسماعالرتيب

شالنفس 
وحدهلويل 

\وساو(ه
لخاعة

سننها
م

محإدراج
الاقامة

اهحاأءر

الوذزراكم

اجلوالأة „كوضامزواحد 

الصارفدم ع ر [الصبح إلا لوقت ا ١
الللمنتصف من ف 1

إذاالوقت معرفة 

كان

٦وقالإقامةألأ^
سهاالفصل يطوذ 

طالصلاة بين وو 

زام 

كتثج
لتقا

الذكورة
أذن)إن 

للرجال(

صع\

حسن

الصوت



الشالةمن امتقيال الراعت الشرط 

ذلكمن محستش 

عتهالعجز 
الخوفشدة _السمر نفل 

الإعادةوعليه 

فيهالعتر 

بالصدرالأسممممال 

بالوجهعثرة ولا 

٢٩



العورستر الخامسI الشرط 

العورةحد 

و

سوى

والوجه 
والركبهالرة بخن ا م أ

و

٣٠

الساترشرط 

لونإدراك يمنع ما 



^^^لأة0؛آآم

الإحراممحرم  Hالب ح: 
الفاتحةقراءة  ١القادر فرص ل القيام 

لاعتدالا ز (؛ارمع 
السجدتينيئن الخلوس  مالصحود 

الأحمالتشهد عود ق ر ٢التشهدالأحر 
الترتب الصلأْضامحه

اللام

٣١



المة
تالفرص ق بقلبه ينوي بأن 

الصلاة.فعل — ١ 
فرصا•كونآا وينوى "٢ 

م-وئخئةا•

الإحرامتكيثرة 
أكر.اممه مولت بأن 
النيةقرن ومحب 

ضفرض ف القتام 
الخائر

فقار0ينصب ويكون 

الخاتمةقراءة 

رمحهاويحب بوق ال
ُمالأتما■

n



راحتيهبلوم قدر ينحني ءوبان 
زكيتيه.

محيعلمأتية.
الركومءغر تّإوده يمصد ء،قولأ 

الاعتدال
هك،الكنقلرمءه.

هسدث\.

غره.برفعه يقصد ألا ءوومحب 

الس|ءحدر\نبان اإّلوسى 

غيره.برفعه يقصد ألا ءوومحب 

حا
•ركعة ل كي 

مكشوفا.يعضها أو بجبهته محلاه يباشر 
وقدميه.وركيتيه يديه وصع أوويجب 

هيطمأJينة١
رأسه.ثقل مجده .ؤينال 

لضره.-هوى هألأ 
أعاليه.من أعل فله ا أيكون .أن 

٣٣



٣٤

الأحمالتشهد 
أ-،اعليك ملام يله )التحنان وأقله: 
عليتاسلام وبركاته الله ورحمة الّثي 
الأن أشهد انحالجن.( اممه عباد وعل 
اممه(.رسول محمدآ وأن اممه إلا إله 

الأحثرالتشهد قعود 

الصلاة

ءلالى«ذه
محمد(عل صل )اللهم يله: أو 

السلام
القعود.حال إيقاعه .ومحب 

علكم(.)السلام 

الآرييب



الأ؛عاضضنمح
السهوإنبسحود 
عماواولو كت؛ 

الصلاةأبعاض 

وتروق الصبح ق وقيامه المتون 

الثاقرمصان نصف ز. 

^تءةخمآلآل7اتء
^^£لهزسس

الأولالتشهد النيئ عل الصلاة 
لهاوالقعود أ  ذ

قه الني عل والسلام الصلاة 
لهاوالقيام الشوت 

وقعودهالأول التشهد 

الأمحرالتشهد ق الأل عل الصلاة 

لهاوالقعود 

٣٥



الصلاة)ساب(أساء تقع التي المنن 

الفعلةالقوية

اكمئّؤاكلركةثكإحّوا-إ 
اكامان

وأماتالأس

هنالرف^ عتد التسمح 
والتحميدالركؤع، 

بعدهالامحدال عند 

محسم.سسم 

الركؤعتسح 
والمجود،

السءحداانيان والذكر 

الركؤعمن الرفع كند 
كدالقيام

الأولاكهد من 

مجودهموحتحع إل نقلره إدامة 

سلاميعقبه لر حلوص كل و الائزاش 
سلاميعقبه فيإ والتورك 

صدره؛محت يديه 
مسارهبمسه احذا 

الراحمزضوضع 
الركبج،فيهمكوع

الاسراحةة جل

r٦

^^ئفمحسال
الثانةالنميمة 

٣٦



اتللأتسة

والصلاةيالتحرم مالما عامدا مفهم يحرف التعلق 

ناستاولو كنات بأربع التجلق 

عا1اعامدا فعل ركن زيادة 

كثم1آالهرة،

حالافمها تقصير دون كشفت أن إلا 

ذلكق والتردد منها، الخرؤج ونية النية، تغيير 

القبلةإل التوجه ترك 

ونفخ(،وذكاء سصتح ق )ولو بحرفتن المملق 
واسدةباكحريم صائا عاذا 

الصلأءجض غثر من فعل نيادة 

سهواولو متواليا م إن 

لآة7َ

L

اوكثيرناّكاوالأكل عمدا، والشرب الأكل 

دائمآو الطهورين، فاقد من ولو الحدثان؛ 
الدائمحدثه من غير الحدث، 

حالائلى ل؛ إن النجاسة حدوث 

الردة

٣٧



الصلاةمكروهات 

حاجةلغر الالتفات ابءإل البصر رفع 

الثوبأو الشعر كفت،  حاجةبلا الفم عل اليد وصع 

آوبحضرهحاقيا آو حاقنا الصلاة 
إليهيتوق طعام  الخاصرةعل اليد وصح 

العصسةأماكن ق الصلاة  الطريقق الصلاة 

٣٨



هقارئسحدات سس ,>ءء=ءبم=اجد=
سجدةوسن والساْع، والمستمع 
اندفيعأو نعمة، لهجوم الشكر 
عاص.أو مبتل رؤية أو نقمة، 

السهومحول 

ئثثثتإ
متعمدا

صلاتهطلت، 

سمءحد

للسهو

عمداتركه  ^^ركة~تاس|ا؛
اواوسهوا  صلاتهتطل لا 

ومحرممعكا،  العود؛ؤيلزمه 
إلعوده  Jمثاله،ات 1 ما 

يعفالتشهد  زادإن ؤسجد 
الأنتصات

ظفظفثثث

حاكان

لاسجدإزخماله

ولوسهوأ،
لكزقزركنإلارن 

قودإدمرمحك،

نقلألكن إن وكيلك 
أوالمورمللقتوت 
أوعمدآسهوا 

قيبملومحله ستة وهو 
السلام

يبهللعمده 

يبطللا وسهوه 
سم بدسسسسم

فعلهان جد ف
ذصلذن 

وهومحدورا 
احتالْع 

ركؤحكزيادة 
زائداكونه 

المللوالكلام 
لهفسحد 

٣٩



لمتثنا
ق^قالك^^التتقسا يظ لئقسإ وج^هآ لقج^ئا 

الظهرقبل ركعتان 

الفلهربعد ركعتان 

ركعاتأربع 
العصرقبل 

ركعتان

المغربقل 

ركعتان
العشاءقبل 

قيلركعتان 
الصبح

إالظهر قبل ركعتان 
الثلهريعد ركعتان 

ركعتان
الغرببحد 

ركعتان
العشاءيعد 

رصا

لأقلها:َك^^مجَك 

ق
ركعتان؛

وأكثرها:

لمّي

صلابين 

العشا

ركعة،أقله: 

وأكثره:

إحدى

ةعش 

رٍٍٍتا

٤٠



٢الممل صلاة 

حماعةيسن ما 

الكاس-وقاإ لعبمد ا إ
يسطرسسا 

الأستسشاء

العشاءصلاة بان 
ركعةعشرون 

الفجروطلؤع 

٤١



المتدينصالآ٥ 

دس

السصسىطلؤع بان ما 
وزوالها

تلأول اي 
دكايارامحا

غثرمرة

الإحرام

ركعتان

تكبيراتخمس 

القيامتكبيرة غير 

صمتها

الفاتحةيعد يقرأ 

فيالأول:)ق(،

القمرأي• )اقتربت( 

حطّتانبعدها ويسن 

٢٦
الأول:يفتح 

تكبيرات،بتنمع 
يعبوالثانية! 

٤٢



الكسوفنصالة 
يعدهاحطيتان لها تسن و. 
سريةالكموف وه 
جهريهوالخسوف ءة 

اع^الم 

القمرأوخسوف 
قيامان،^^و7كتة،

طويلانوسجودان 

الأولالقيام ي يقرأ 
منهاآية متى قدر الئاف• وق )البقرة(الفاتحةت بعد 

تقريبامئة قدر الرابع! وق وخمينمئة قدر الثالث! وق 

والسجودالركؤع ق محيبح 
قدرثإنثنالثانتثن: وق البقرةمن مئة قدر الأولن! 

الرابع؛زتوق سبعتنقدر وق 
تقرئياخمسين قدر 

الكالأدنى 

ركعتان
كالصفة

كسنة

والظهر

السامسرغ، كالخادة

وكاحمعة يوف

٤٣



الاسسقاءصلاة 

صفتها

لناءالحاجة عند 

٤٤

كالعيد،ونحطب كالعيد ركعتان 

قويدعو التكيثر. بدل تعال الله يستغفر 

مغيثا....(،غيثا اسقنا )اللهم الأول؛ 
ومحولالقبلة يستقبل الثانية صدر وبعد 

قويبالغ مثله، الناس ومحول رداء0، 
وجيأ.مرأ الدعاء 



ا؛؟"ًس

نقثتآ 
اءء؛=اًءءْاصمءءااا11،=اا;.1ا' ءأ" 

لعذرإلا تركها ق رخصة لا 

^^تتثثنث0ن
-ميئشلثد

ظاهرانوعطش حؤع ي| أيامآ تغيب إن تركها )ًعقوتةزرحم 

ءءءك:•ص^تءيمحءءْ. 

مرض

ن

حدثمدافعة £زبهيليق لاس ممد 

ثتثضا

^jLشديد رحل و ^يلمشرأ ̂ ا
ااق١بلا أد محتم قريب حصول 

كريهريح ذي أكل 

غل
بهياض من مريض أو تهد 

الومبة 

٤٥



لآةج'"ققأ
التقديم

Iالييت وساكن 

م
؛ائس

الأم1حلإ
الاورع

الذكوئي

الإسلام
يامقتي 

ممنتكون ألا 

الإعادةتلزمه 

(Y)^l

والسقالتابعة 
واكخالف

المسبوق

راكعاأدركه ن إ^ 
الركعةأدرك 

قيلاحلمأ0 إن 
الإمامارتفاع 

سكئ

يدركهما 

صلاتهاول 

٤٦



)١(القدوة 

و^ودخ

فصاعدا

الأباسمبانممالأت يشترط الاقتداء) عان 

^[^؛0

حلف

المساواة الواحداو
للأمام 1أكخلفاَ

عن
\/

الوقوف] الإمام
رداف إ قليلا

عن ءن

يمينه

التقدم

الأمام
لفضاءاق ا1سحال/ ؛  لمحياق 

يصح
يعدنؤإن 
افةالم

يشرطIيمح 
اذأموميثن ما يزيد ألا 

المجداحر وبين 
عل»»م>ذراع،

حائلمحول وألا 
س_دحرمء

بشرط؛يصح 
يزيدألا 

علبينها ما 
٣٠ ٠١٤^،
بجولوألا 

ما

٤٧



'1خذف'مح
ُاض،وظهر

عصرحلف 

.1لعكا دو 

جصلاتيه نظم توافق ل^يصحبمط صإ
و-الظاهرة)لاكخموف الأفعال 

صححلف ظهر 
ومغرب

)رىُاتالإْامأقل(

أكثر،١^٢ ِركات ب ٦ 
للمأمومالأح،ر التشهد وموصع 

الأولالإمام هوممهد 
مثلا،ظهر حلف صبح 

عقن
كالسيوىهعولآ  لأأشكال

أكثر،١^٢ ركعات 
الأحثرالتشهد وموصع 

للأمام،تشهدا ليس لاومأسم 
عشاء،حلف مغربا 

للرايعةقام إن 

يثظرْولا يفارقه 

٤٨



ك \

يتاخران 

تئزل

كوتاق 
والتأمثن

الفاتحة1حر 

مهموده الإمام،
ؤيممدم

الواجب منهفراغه 
محيعى

■حلفه

سبى

منبمر 
ذلك

لستم'
يتدارك

- لعد

السلام
ّث؛نفئشا

كء  ١

ال ش
وا،لفارقة

بركت؛ن

صداسهوا

jCJu

و\وركتين

لثاثم،ويرجع 

يرجعم إن ت

منسيان! 
Jالركعةيعتد 

٤٩



محاورهالفرن أول 
العمران

العمرانبيلؤغ إايته1 نز 
أيامأربعة الإقامة ونية 

السفريقجح بموصع 
١:وصولهبمجرد 

الماهرصلاة 

القصر

مراحلثلاث بلغ إذا الإتمام من افصل وهو 
شروط

مقصدهعلم 

؛^٢الاقتداء عدم 

دوامآالقصر نية مناي عن التحرز 

القصربجواز العلم 

الطويلالم 

المإباحة 

السفر،ق موداة 
سفرق ولفائتة 

الإحرامعند القصر نية 

الصلاة*حميع ي السفر دوام 



المم
آحخسَ

القصرفيه يجوز الذي القلويل السفر ق جائز 

I

تقديم

ثروط

زالرتثبسهءاآ
بالأولالبداءة 

إيتا-فعفل(
_ئئلأءلن

آلأتسمر دوام 
الثانةعقد 

ناحر

تروً

الأولوقت 

?وامالسفرإلتمام"
الثانة

٥١



يتته

نج
1صحة شروط إ وجرب؛ مروط 

-— س- - -ء-ءص-بمسءسسسمس• 

so®
سثثا

r^yTuومج

أوسمها ألا 
حمعةيقارما 

فيبلدماس
حاجةغ؛ر 

لآ'ا-ذاصأنك
مامبأرُعين

اة!هم
ولاعليه تحب 

يهتتعقد 

ص

ماشياالتكثر 

الأكثا

لكهف الدعامن 
وللتها علوالصلاة 

رّو

قراءةا.سك

الق
ؤوالمنافقون 

باضالتشاغل 
منعل وغرم 

الشرؤعيعل لزمته 
ينزلأذان اي 

الخهلت

٥٢



ألصلاةشل ^^تان 
لنثثقسا

Irt~p-.- -٠٢ ٠٣

كء
الثّمني تحال حمداليه ^^ئسسئأي 

محخماابلوس 

الصلاةويثن بينهإ الرتيب 

أربس

لقسمحا 
و

العورةستر 
قاه. 

بينهإ،الوالأة 
٢اكين ق باكوى الوصية الصلاةوُين وسها 

إحداهماق اية قراءة بالعريية الأركان كون 

الثانيةق للمومخن الظهرقت وي 

|ءهكا

٥٣



ا-بمازةصلاة 
شروط

التقدمعدم 
الحنانةعل 

فروض

المة

انميعل الصلاة 
دعدالثانةوأ

اللامّس

عنداليدين رقع  الواردالدعاء 
لك'محة الرابعةبعد الدعاء ^^كاتهَز

القيام

الفاتحةقراءة مرات رع 
للمسيالدعاء 

الثالثةيعد 

٥٤



^٤
يعهملمحزئ ١ ) عسله 

مره؛بالماء يدنه 

ثوب)المجزئ تكفينه 
حجمعه سبار 

فالصلاة 

المست،نحاه يش/ع ْا 
يسنما 

1تداحتصآرها
لست

حلقهبل عادته

نمتهننديه التوبةتديره 

والوصية

دفنه

الرائحة،تكتم )حفرة 
السباع(من وتحرمه 

يتيي؛ج^~آئأ
مفاصلهتليثن 

ثسسس^سس|ا،ل^ء؛س^-سثأسزا
نجهتزْإّرإع I للقبلة توجيهه 

لسثسئثثققتآ^

لحسهشد 

٥٥



ro
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آومال عن محرج لما اسم 
خصوصوجه عل بدن 

الالال>كى— وحوحا شروط 

التزكىس— الزكاة( الدلج)إثماج 

٥٩



الزكاةوجوب شروط 

الماشيةق المسوم الحول مصي النصاب مالك تمام الإسلام

اسنتاج |، إ الأرض صن الخارج 

التجارةربح 



الزكياس 

الأرضمن الخارج 

والركاز(والعين، )المعشرات، 

الأنعامتييمة من السائمة 

التجارةعروض 

٦١



الأثمان

النصاب
القصةإل الذهب يصم )لا 

القصاب^تكميل ي  1

ماحمرحل 

الفضة االذهس

درهم( ٢٠٠
)ها،ه(حرامتةرييا

)ها/(= 'ا(مثقالأ 

تقرياجراما 

٣٢^

٦٢



^جئوحوسم^ج
ثقئ

ثثققءاشاة= ته( 
^^ثئئثث

ئؤقإ

كققثا

٢٥ )=

سإث1تق
تثثثسقء

(٦١٢١ ) =)١)٣f•(١٣ ) =سانين

اوسختنين
'/أ = يموكل).؛( 
=وفيكل)'ه( 

حقه

ثا0= ؛( 
(١٢١ )=

صان)جدعة  سثة= ؛( 
نفاتا  اوتييعة

ادشْعز

(٢٠١ )=

)؛(قساه شاه)٣(  تأح= 'ّآ( 
اوتسعة

،K،i^ وفيص)ت
شاة= ١( 

٦٣



فضةاو ذهب من العائل ئقم

أتيمؤرم 
, , ,,-

١٦^

المقتات

وهو

الرطب

طثض
لقاتظ

ك١■ 

الخص

٦٢
رء

ك\

تصان

حالا

العشر الدمس،

حالا والفضة

والثارتالررؤع نصاب لج
٦(كلو١ )١ = محاع ٣( ٠ 0 = أوسق خمسة 

ك\
وجودْيى

١

أوموات 
القد

لكمق 

أحاْ
اف

كونأن 

ْ>،دفن الصات

الحاملة

٦٤



عروضمن ١؛؛؟^ الأشياء هل 

التجارى؟„...............الحل أثاث 

للتأمز؟................٠المعدة العارة 
الإبحار؟......................سيارات 

.٠٠للبيع؟............المعروضة الأنعام 

التجارةعروض 

شرطها

التجارةنية 

٢نلأصالأدحار

الحولشاء أل 

النصاب

الحولباحر معشثرا 

بالتملكهمرونة نية 

التزضيتمالك آن 

بمعاوصة

فيهالواحب 

قيمتها-عشر ريع 

الألفهم>(من )= 

٦٥



٦٦

ر~عآةآص~'

واجمه

T

غروبأدرك سلم كل عل 
رمحانمن يوم آخر 

صاعأوليلت4 العيد يوم اوجد 
وقوتقوته عن فاصلا 

^^ومحجث1للآصيه
/علته تحب وعمن ه نف\ءن 

>^٠٧١اذأم«لم\ن من نقمه 

منيوم آحر غروب أدركوا 
حاٍرْضان/د

خؤحتب
T

إلرمضان اول من 

للهسمسص غروبا 

العد

المديوم 
الصلاةقل 

\بوقتي
——لي

الشمسبغروب 

انمدلله 

الLاJقوت 

بعدالعيد يوم 
الصلاة



سذراماجال>لك

حكمه

حصر
والمجنون(الصى رعن؛ الوق الوكيل jai^،احس دت>مو

وكسز

الإحراجمكان 

الفطرزكاة  الالزلكة 

الشخصيلد  الخارجإلا الحول مائة باللا،لال

الأرضمن 

ملكبعد الحول قبل 

،التصاُ

٦٧



صدقةإليهالدئؤع الأصنافاسمتعات محت 

قةالتطؤع 
الماكين

'المؤلفةم:م |)َ  اد

عليهالعاملون ا :

بآ الرقاب

ءالميل بن ا م اشصل ي  ز
صنف؟لكل يدفع الذي القدار ما سؤال/ 

عليها:.العاملون والساكتن: الفقراء ج/ 
.....ارقاب:.........الولمة

مبتلالثه.......الغارمون:..................................................1.........ي 

الميل؛ابن 

٦٨



م ص





الصيامق مفعول ممسداته

٧١



مسلم
ووجوبصحة -شرط 

بالغ
وجوب-شرط 

شمصحيح 

الأداء„محط,لخب 

شروط

عائل
يتجوبصحة شرط 

ونماءحالفي غم 

الأدا.ولؤجوب للصحة هسمط 

الأدا,لؤجونما شؤط 

ووام'يخضيرجى 

زوالهثيرجى لا 

يومم عن يشم 
■ممسكسا 

٧٢



إفراد^٧: 

احمجة

لخ{كع
الست

٧٣



المطرانعن الإمساك 

للفرض

السيتصيرم
حصولسرط الزوال قبل 

النهارأول من الصوم شرط 

٧٤







هيهالمعول 

مستحات

■السمءحورياخثر 

تمرعل الفطر ٠٠٦٦

ماءؤإلأ 

اللل|الأمْعظنبمء  الريقبلع  اصرتعجيل 

عناللسمان حصون ١ ؛ 

والغيبةالكدب 

صالاحتراز عنالنفس ''صون 
اححائ الشهوات

شهوتهحتركت لن القبلة الغلكحاجة>-غثر الطعام ذوق 

٧٧



الاعتكاف

حكمه

منه

أركانه

ستقا

الصومقيه يشرحل لا 

شروطه

الإسلام

الحنابةمن الهلهارة 

الخل

والنفاسالخيثس عن النقاء 

تهمطلا 

الخنون أاص 
لمسكرا « 1الإغاء 

الحيض "llمباشره عن الإنزال 
عدربلا لخروج ا ر ^llالردة 

٧٨



|ً|





اكالناّ

ا'ا^قتالمأت,

■حكما"دج

الحجق فعال اد 

٨١



بج
وجوبشروط 

ماشرةشرط صحةشرط 

إجراشرط  إحناشرط 

هنا؟والإجراء الصحة، شرط بان الفرق ما  وجوبشرط الأياوجوب شرط 
اراةحق ل يزاد 
ثقانسوة او 

•م■( وجود 
وجوب(شرط 

مدنه

٨٢



ارلكن

محرمات
واجبات

سن

٨٣



س1ده11زماقي
*M M

صء]لليس[ 
٩٣٤٦

ودو

القعدة،

وعشر

منليال 
دى

الححة
١^-✓

يصحفلا بالحج 
عاليهإدحائ 

اضيمل حتى 

■رٍضج

iالنة 
الخن

ا،لكاقميقاته 

ذوI لدية ا— 

الححفةوالمغربات ومصر لشام ا— 

يلملمت اليمن هامة ت" 
قرنالحجازت ونجد اليمن جد ن~ 

عرقذاثن لٌرقء ا~ 

ت

مسكنه

^^٠١٢لممات ٍوا؛تقك

محاقئ 

٨٤



الحجأركان 

الحدثطهارة 
العورةمحمر 

والمجس

انمحعلاسص
بالحجرمسدئا يساره 

الأسود
بدئهيجمح محاذاته 

1ز-،بم^مح^^آ'َأ
ام المسجدنه  سبعايطوف أن 

بعديعي والشاذروان المجدداحل 

لغرهصرفه عدم 

الوقوف

تمحتالققا نلققا 
دحصووَْ\ثلأثك

شعراتصء 

أولقا ح س

تقصيرار أرض 
عرفة

حم
طثك

محئ
اركان

٨٥



اواجبات 
_ِك—تو

r\ بمنىالبيت
الست

رمىاجءأر الإحرامُن
الشرخالممات

،jUدم، لزْه واجّا: \?نترك 
أيامعشرة صام عجز، رِِِ^^ 

٨٦



١

ورفعالتلبية إكثار 
سهاالصوت 

سنن)ا(

الإحرامٌس 

أولمن الإحرام 
القات

ورداءإزار لس 
نفليفان|ديصين 

المدبعلواف ^۶ ١١٢١
مآكةل لحو عند 

العلوافسنن 

محسسسسذ مسا

قالاصعلبلخ !١ 
سمعىيعقبه رطواف 

الأولالأشواط 

إسمالأة>سفإ آالءسِا من المحرز 
بعدمالصلاة 

سبمينضِس

٨٧



ستى)آ(

اخريالوقوفمنن السعيمنن 

غرالنساقاء 

يصلواحتى والصعقة 

قمغلمن الصبح 
بمزدلفةالميت 

كلمع المر إلبعرفة الوقوف  الأصط-1ع
الغروب

عندحصاة 

المسعىأول المثي 
قوالعدو وأحرء، 

تعالذكراه 

ؤإكئاروالدعاء 

الرميترمحب 
والحلقوالذبح 

والطواف

اصلالوسط
منأقفل الحلق 

فارقلمن دم إراقة 
الغروبقل عرفة 

التمصر

٨٨



للرجل•

رأسهبعفس سر 

المتموجأو الخيط ولبس 
بدنهسائر ق أوالمعقود 

وللمرآة!

ولسوجهها، بعض سر 
القفانين

محرسالإحرام)ا(
حن

الهليباستعإل 

شعردهن أو 
اللحيةأو الرأس 

أوالشعر إزالة 

الفلقر

ر

فياالمباشرة 

الفرجدون 

ص

ر

شاة.ذبح 
اكس.ملستة اصع يثلاثة لتصدق او 

أيامثلاثة وصوم 

٨٩



تالنسك شد ؛،؛ 

فراغها،قبل العمرة ق كان إن 
الأول.التحلل قل الخج وق 

ّحيه;حته 

يته.ل— 

فامحمده.ق القي 

القضعاءو— 

بريم اصباد النكاحعقد 

^^آلنعمآِ/
محريثزت

مثله،بح ذ~ 

بقيمته.تلعام و أ— 

•يوما مد كل عن صوم و أ■ 
بثن؛ينثر مثل، به يكن ؛ ل إ

طعاما.شمته دقة ص— 

i - فصوم أو
٩٠



تيإس١^٠^ 

الألماسهتاب 

٩١



ث
ِ

٠
٠





اسؤاواثشثسصاىءسا0ش؛

نؤبمه
اءالم

تجس طامط ْلهمحد

المشمى.الماء  ٠١

البحار.ماء  ٠٢

حدث.رفع ق استعمل ماء  ٠٣

أوصافه.فغيرت نجاسة عليه وقعت هالة ألف هو ماء  ٠٤

تغره.ولم نجاسة فه وقعت قلتن من أقل ماء  ٠٥
الورد.ماء  ٠٦

حدثه.لرفع شخقس منه توصأ لران قدره ماء  ٠٧

اونه.فتغر (، Jjpقهلرْ فه س.ةط,.,تا أتران ودره ءاء  ٠٨

٩٤



ذوع4
اءالم

نجص سءعئاه محلطه—

طعمه.فتغر ملم فه وصم ماء  ٠٩

فماالماء، قلة سا أعضائه من تقاطر ما وجمع شخص توصأ  ٠١٠
الاء؟ئكمهاJا

الثلج.ماء  ٠١١

اسؤاواثلث:ئم(اساس؟

اءالإن
محرم احص

زجاج.إناء  ٠١٢

ذم،.من إناء  ٠١٣

متة.لثاة مدمغ غر جلد من إناء  ٠١٤

٩٥



Aمءأو 

اءالإن
محرم احمب

،.لديسمديوغ حلي من إناء  ٠١٥

لنمر.مديؤغ حالي من إناء  ٠١٦

حش.من إناء ق ماء يهودى لك قدم  ٠١١۶

حديد.إناء  ٠١٨

ورق•من إناء  ٠١٩

،.الدهفسمن قعلمر فيه إناء  ٠١٢٠

الفضة.من لحاءة كرة يقهلعة مصسا اناء  ٠٢١

؟الزينة.المنحة من صغرة يقطعة ، مضاناء  ٠٢٢

مذ،كاة.بقرة حلي من إناء  ٠٢٣

٩٦



يأتؤ؛:الوضوءس حكم U{، الرابع؛ السواو 

الوضوءحكم 
ةالمسأل

يصحلا  يميح

.عمدا ينو ولم توصأ  ٠٢٤
•سهوا ينو ولم توضأ  ٠٢٥
عمدا.وصوئه أول ق يم ولم توصأ  ٠٣٦
وجهه•غل ونسى توصأ  ٠٢٧

عمدا.يديه يخل ولم توضأ  ٠٢٨
سهوا.يديه مل يغولم توضأ  ٠٢٩
•الّمتو١، ي قمإ يالمسمرك، ئدا يديه غسمل وؤ، يوصا  ٠٣٠

الوصوء.أول كمه يغسل وام فتوصأ نا؟.ما، كان  ٠٣١

٩٧



حيراثوضوء
ةالمسأل

يصحلا  يصح

واستنثىفمه، من المعحون لغل وومصمفس لمترد، وحهه غل  ٠٣٢

الوصوء.أفعال وأكمل يديه فغل وصوءا يجعله أن قرر ثم النوم، عنه ا ليدهس
للفرج.مس غر وصوئه  Xjuامتئجئ  ٠٣٣

وصلئ.توصأ ثم مسحاته ثلاث مثلثة واحدة بحجرة اممتجمر ثم بال  ٠٣٤
فأدحلهاالسرئ غل يم الخم، وأدخلها المنئ رجله وغل توصآ  ٠٣٥

محمسم.فأحدث، الخف، 

المخرق.حفه وممح توصأ  ٠٣٦

مسافر.وهو أيام ثلاثة حف، على ومسح توصأ  ٠٣٧

٩٨



هاس؛دتيمااصوصئشا

ئماليسل
اد،طتات

حكماه،،ل
ةالمسال

لاسع سح لإسح سح

قدمه.غل ، ونسء اغتل  ٠٣٨

يستنشق.ولم  الجنارة.رفع نية دون 

ةُنجن، وهو للجمعة اغتسل  ٠٤٣ الجابةونوئ للخابة اغتل  ٠٤٢

الجناية.ورفع الجمعة غسل  والمرد.

٩٩



ءفبمايأتي التهم حكم U؛، ؟ السادس السفاو 

اتادمساد
ح؛ىاااثس«ا

ةالمسأل
يصحلا  يصح لصحءلأ  يحيم

الماء.لمقد الحضر ق تيمم  ٠٤٥ أصغرحدث من مم ت ٠٤٤
ترتب.بدون 

الهواء.ق الذي التراب من تيمم  ٠٤٧ موالاة.دون حنابة من تيمم  ٠٤٦

الزوال.قبيل الظهر لصلاة تيمم  ٠٤٩ عمدا.التسمية وترك تيمم  ٠٤٨

وكفيهوجهه ومسح تيمم  ٠٥٠

فقهل.



اومالاينهض الوضوء٠ حددماينهض يع؛ الط الطال 

الوضوء؟لتقض هل 
المسأدة

اسمهوء؟ننقض هل 
ةاسل

ال ال

بغيريغتسل وهو فرجه مس  ٠٥٢

شهوة.

لملتكه ريح يبرم من حرج  ٠٥١

صوته.يسمح 

وصوؤْتهغس انهل شك  ٠٥٤

لا؟أم 

سهوهيعر احنمه لمسر،  ٠٥٢

الإبل.لم أم . ٠٦ منمقعديه ممخنا مريعا نام  ٠٥٥
الأرض.

لتنظفه.محلفل فرح امرأة مست  ٠٥٨ يسيتاانوما مضجعا نام  ٠٥٧



ث1س؛حمدئووبماصلهوئلإدوي.

هلساصل؟ هلساصلأ
ةالمسال

ال نعم ال نعم

ونقىدمها انقطع حائص  ٠٦٠

الأستحاصة.

ولالذْ بغير متى منه حرج  ٠٥٩
تدفق.

مدي.منه حرج رجل  ٠٦٢ ينزلولم فمهل الحشفة أولح  ٠٦١
المنى.

قاغتسلتنائمة وهى حامعها  ٠٦٤

الغسل.بعد صى مها حرج ثم 

أحبكافرثماضزئمأملم. ٠٦٣

١٠٢





حكماسيسيألؤ؛؛حدد انماقر؟ السؤاو 

ئحسآ
طاهرو اتجه

همسيتآ

ضاهرة رسف
ثبمسو

اسق
ميدسطق؛ ثممقأ متدسعللآ م؛دئملآ ميلظت ع؛تقمئآ

شلبول  ٠٧٥

غيرصسرهص(_

٥^^٠٢٠

بولفت_اة ٠٧٤

ثلاثصحبم\ 

ساعات.

ؤلب ٠٧٣

الجمل•

ولب ٠٧٨

المر.

J> ^.w

صبى.سوه

هستوات.

—ول٠٠٧٦

الحمار.

ارالحم ٠٨١

الأهلى--حياس»

ةست ٠٨٠ ة ٦٠٠٠٧٩

الفأر.

١٠١اآ  ٠٨٤

_نالخ_ازجم

الأسانجهمح 

١; ٠٠١٠٨٣

شرالعنب 

اشكر

ق ٦٠۵-٨٢

السدإع*





يسيرا.فاصلا الأذان كيان بين ضل . ٩٤

عله.مقتصرا فساعة وقته يحول ئل للمحر أدن  ٠٩٥

)يحظات.الشمس غووى قل للمغرى أذن  ٠٩٦

الرحال.حماعة عن المرأة أذان  ٠٩٧

اتسىتوالبطلأز،ثحيث اسلأةس دراساق،بجام( حلأو ض الثانيمقو؟ السؤاو 

حك«ااسلأة
أيةرسس

حك«(اسلأه
مائهلا 

تصحلإ  تصح تصحلا  تصح

معلىقاا،مده على !آري  ٠١مسافر  ٠٩٩

ا-ء، اة اا؟؛ااأ"وح-اء وام -ءّى ااخ>

الإحرام•

كك' آ  ٨١٠١اآبمَ، أر؟ان ، jAر؟أا ى ' " ١ ، ٩٨

مدلأت4؟تصيح 



حك|(اكلأة
ةاسد

تصحلا  تصح تميملا  تصح

بالتراءةوجهر الظهر مملى  ٠١٠١

.هاعما.اا 

كانلكنه أمامه وهى ة ااك»أ اتدبم1ر  ٠١٠٠

<.،أ<اااقلملأ الكصة ع،ن عن ميحرفا 

صلاته؟نضح هل الزحبمة 

روام' •ص  ١١اا*؛ِ ص' ا وه  ٥١٥•بمّرا ، ١٠٣

الفاتحة.يقرأ 

عورتهبانت صلاته فى سجد إذا  ٠١٠٢

مزأعلى•

يظهربحيث رقيق بثوب صلى  ٠١٠٥

ورائه.من البشرة لون 

اكااآتأك ه"وح- ،٥ ۵ ن .م .ا اا»اءان  ٠١٠٤

ءبمن، . اكأ،كامااَ<بمن 1 ١ ك أ ااح'جاا 

الكععة.

وجههاكاشفة امرأة ؤمءارت،  ٠١٠٧

وكفيها.

منغرها الأجرام ا،"كارة ■ سُ.ا؛  ٠١٠٦

الدك,ارال.7،.

١٠٧



حئ«ااسلأة
الساية

حك«أاسلأة
المسالة

تصحلا  تصح تصحلا  تصح

قبلوتذكر الركؤع تكبيرة شي  ٠١٠٩ ولمقرتض صملأة مسافر صنلى  ٠١٠٨

■رء القا,أ ع ع ق ا 1 ت ا١ ك و-،" "١ 

والتعوذا"1،ا"1ح رالأا1دعاء ترك  ٠١١١

>عمدا 

ة.•،، ١٧١١ى  ٥١الأول ق؛ اا،".آ. ترك  ٠١١٠

بنلى(( اغفر ))رب قول: نسى  ٠١١٣

فلمالملام قبل وتذكر المحينن، 

معرفةدون وصلى النوم من قام  ٠١١٢

أنالحسلأة بعد تبن ثم الوقت خول ب، 

الوقت.دخول بعد صلاته 

ثلاثمن أقل صلاته فى تحرك  ٠١١٥

عدد•غير من 

الفاتحةيعد والمورة التعوذ ترك  ٠١١٤

٠عمل،١ 

١٠٨



المسألة
ح؛ة«ااكألأة

ةاسأي
تصحلا  تصح تصيملا  تصح

منالفريض صملأة فى قرأ  ٠١١٧

.،اأ.َ.ءِأت

التشهدفى عمدا الأل على الصملأة مك  ٠١١٦

الأخير.

فىالتفاته يرأسه التض~,،  ٠١١٩

عدر.لغير ميلاته 

ر

ميلاتهفى ./م،،<م„ة 1,يلع  ٠١٢١

٠متعمدا 

ثلاثمن أكثر مملاته فى تحرك  ٠١٢٠

متواليات.٣^١۵ 

.عمداالنسيم ترك  ٠١٢٣ الظهر.من ركن ترك تعمد  ٠١٢٢

٠سهوا الظهروجه.ربالخراءة صلى  ٠١٣٤



سمضضالآس1واسمةئسمةص؛

دحكع اصل دحكع لالهم

قودمن. ٠١٢٦ العورة.سر  ٠١٢٥

التعوذ. ٠١٢٨ للرُىاغفرلى«ثلاثا. ٠١٢٧

الاض.الشهد  ٠١٣٠ الصلاة.ق متواليتان حركتان  ٠١٢٩

الرفعسالرمع. ٠١٣٢ الإحرام.تكسرة  ٠١٣١

السجود. ٠١٣٤ ثلاثا.العثليمء رئي ررسحان  ٠١٣٣

الاستفتاح. ٠١٣٦ اكJآJتة٠ ٠١٣٥

الفاتحة.قراءة  ٠١٣٨ المة. ٠١٣٧

الأولئ.التالمة  ٠١٤٠ اشلة.استقال  ٠١٣٩

الأنتقّال.تكسرات  ٠١٤٢ الوهت.يحول  ٠١٤١

الركوع. ٠١٤٤ الهلهارة. ٠١٤٣



حكعد القعل حكمه النمل

حمده((.لمن اطه ءمحمع  ٠١٤٦ الإحرام.مرة ح اليدين رفع  ٠١٤٥

للرجل.محجوده ق المجافاة  ٠١٤٨ الخشؤع. ٠١٤٧

..(( . الحمد. ولك رأرسا قول  ٠١٥٠ اليسرئ-على اليمنى اليد وصع  ٠١٤٩
)اصإت(.الأول كهد  ٠١٥٢ ثلاثا.الأعلئ(( ربى ررمنحاز  ٠١٥١

السجدمحن•بين الجلوس  ٠١٥٤ الأخر.التشهد ق التورك  ٠١٥٣

الصلاة.ق الالتفات  ٠١٥٦ التسلم.ْع الالتفات  ٠١٥٥

ثلاثمن أكثر الصلاة ق الحركة  ٠١٥٨

حركات.

الأركان.بين الارتسا  ٠١٥٧

يظهريحث الصلاة ق الضحك  ٠١٦٠

حرفان.

الفاتحة.يعد سورة قراءة  ٠١٥٩

الصلاة.ق تمرة أكل  ٠١٦٢ الفاتحة.قراءة محي الملة  ٠١٦١



تيمامخةايج|لآضي|الإجواء؛

غ؛ي«موثة *جوثة صو؛رةالا،،أدلآ قيإو4مزئا •جزئة ودةاسمإأثماأ

٥محااح-حء -ي-ط. اّ -مح-دأ ، ١٦٤

الله.حمد يضمنها ولم 

حوؤجيعد الجمعة صلوا  ٠١٦٣

الظهر.ونت 

رجلاثلاثون الجمعة صلى  ٠١٦٦

*فرسوه وعسمر 

حطبة.بدون الجمعة صلوا  ٠١٦٥

ر

ةتااءلآح٠ -ي-ط- ا-  ١٠ح-. ١٦٨

فمهل.رجلا ( )٠٣بحضور 

وقالتالجمعة حهلة ، حهلّ ٠١٦١٢

أندون تحصوه( ولا اممه )أطعوا 

اممه(؛)اتقوا يلفثل: اممه يتقوئ 1ص 

اتجُاج تاا-ء-ح» غ-يأ. ، . ن-دا  ٠١١١^

الإنجيرية.)اللغة 

وهوالجمعة حطة حهل  ٠١٦٩

محدث.

!١٢



ءي»جذئة سدنة صورقاالس،ئا غ؛رسزئة •عزئة رإرةاد4مالأهاا

حالماالجمعة حطبة حهلم،  ٠١٧٢

القيام.على القدرة ْع 

ةحهللعد الحمعة صلوا  ٠١٧١

واحدة.

دخولقبل الجمعة صلوا  ٠١٧٤

اعة.بالظهر وقت 

علئالحمعة حطة حهدس(  ٠١٧٣

المم.طث ^١١ ١١١

ولمالحمعة حطة حطلمت  ٠١٧٦

للمسلمين.فيها يلغ 

ةالحمعة حطحهلمس،  ٠١٧٥

القرآن.من آية يفهمنها ولم 

١١٣



غيب-سيط ىهىئ|ئإأ ةالإمام مرصحيحق سمة ةالإمام

الأسللقارئ.إمامة  ٠١٧٨ الفاسق.إمامة  ٠١٧٧

صلاةض يالرحال (وِ، اأاَّ/امامة  ٠١٨٠

العشاء،

ام.امةاأ.:كافرُاأسا.م. ٠١٧٩

ضرجلا بخمستن الحسى إمامة  ٠١٨٢

ص،لأةالحمعة.

امامةالصسغيرالممزّ ٠١٨١

صلاةفى يايرحال اامدا_ى امامة  ٠١٨٤

اكراؤمحح•

ء.لتمما يا ة لمرأ أ مة  ١٠إ  ٠١٨٣

٠بالأفقه القارئ إمامة  ٠١٨٦ المرأةبالرجال.إمامة  ٠١٨٥

>.الامح.اخ.,.ا ١١ا1،؛ًأ 4  ٠١٠١ ٠١٨٨ الؤكؤععن العاجز إمامة  ٠١٨٧

بالقاديين•

١١٤



الاثامام؛ممة بئ«دى السادس السؤال 

صحيحشي  سيج امالائتم ،؛؛■همه سح امالائم

اشامأضف1صأْامالأهاب ٠١٩٠ شر,، اأ0<|„اء خلف المنفرد صلاة  ٠١٨٩

عذر.

المعممحدخانج أشحانص ائتمام  ٠١٩٢

يؤونولا يسممونه ولا يرونه لا بامام 

وراءه.من 

وتقدمالموشن الأمام وقف  ٠١٩١

الأمام.يين عن ثلاثة ائتمام  ٠١٩٤ بسارعن كلاهما رجفن ائتمام  ٠١٩٣

الإمام•

ت
■ا

بء■ ٌ. 

المسجي،داخل أشخاص ائتمام  ٠١٩٥

منلرون ولا _،_j4 ولا الأمام ا,ا،،م,»ون 

إليه.الوصول يمكنهم مكان شى وراءه 

١١٥



اثاو4اهةامناه اواصوومىتسقط ايبمع يبموزثماه ٧{،عن اثسابععقر؛ اثسواو 

اتج4عواصاروم>طابط
ادمسأدة<

المصر الجمع اتجماظسئنوط 

وقتها.ق صلاة كل ويأداء الجماعة بصلاة يتفرر المرخى  ٠١٩٦

الإقامةعلى وعزم حاجة لقضاء عته يبعد بلد إلئ سافر  ٠١٩٧

ثلاثةأيام.فيه 
الإقامةعلى وعزم حاجة لقضاء )♦أ(كم عنه يبعد بلد إلئ افر م ٠١٩٨

فمهل.واحد يوم فيه 

متئيدرى لا حاجة لقضاء كم ( ٢٠٠)عنه يبعد بلد إلى سافر  ٠١٩٩

يوما.( ١٧)ومكث الحاحة انقضت اذا المغادرة على عازما تتقضى، 

ومدةيلد ق الملريق قطع لأجل كم ( ٢٢٠)عته يبعد يلد سافرإلئ  ٠٢٠٠
واحد.يوم إقامته 

١١٦



أطاسعواص>محشوطاتج4
ةالمسأل

ّقحمدعوا  الجمع الخماظسموط 

قيهالإمامة ونوئ والدم لزيارة )♦أ(كم عنه يعد طي إلئ سافر  ٠٢٠١

يومتن•

العصر،صلاة إلى واستمرت الصاح من يدة ثل، أمطار نزلت  ٠٢٠٢
يما؟والعصرتقل، الفلهر ين الحمع حكم فما 

الجماعة.فاتت حاجته قضئ ؤإذا حاقن، رجل  ٠٢٠٣

؛؛^uiمb عسوأu؛j( اثثا>، السؤاو 

ام«ا
اس'دة

اسم
اسماية

صل،سعسع  1وءدق يرض مأ_،قيء  سيص فوض

الجنازة.صلاة ق اللام حكم  ٠٢٠٥ الجمعة.صلاة لصحة است.هلان  ٠٢٠٤

المريض.عيادة  ٠٣٠٧ طحيد.الخطيتان  ٠٣٠٦

١١٧



اسم
اشممأنت

اسم
اديسأدة

ْ^,اسا  سينه فرض طط سنة فرض

صلاةق الفاتحة  ٠٢٠٩

الجنازة.

اص.ب صلاة قبل الأكل  ٠٢٠٨

المن.غل  ٠٢١١ العد.صلاة لصحة الوقت  ٠٢١٠

آ<نناكت.. ٢١٣ انمو.حهلبتى ق القيام  ٠٢١٢

بالميت.، المصامحتعزية  ٠٢١٥ الخيد.لصلاة الاغثال  ٠٢١٤

للرحال.الموو نيارة  ٠٣١٧ العا|.صلاة ق والغاشية الأعلئ قراءة  ٠٢١٦

الشّهادة.المحتفٌر تلقين  ٠٢١٩ لالرجل رأس عند الإمام قتام  ٠٢١٨
الجنازة.صلاة 

ياشه علئ الصلاة  ٠٢٣١

الجنازة.صلاة 

الميت.دفن  ٠٢٢٠

١٨







^^ؤى؟طدم(اسلأةصائض؛

٠

اس*?
محرمة سعيه يممخايهي ص ف  صفوض 

صلاةالاستخارة. ٠٢٣٠

الوتر.صلاة  ٠٢٣١

والعسد؟والأمحلفال النساء على الج،مة صلاة  ٠٢٣٢

صلأةرنمنJلاير. ٠٢٣٣

المسجد.تحية صلاة  ٠٢٣٤

Jfe;: ؛..§يمح'.
حللؤعوقل الفجر صلاة بعد الاستخارة  ٠٢٣٥

مر،.ال

١٢١



احكعم

اسلآء
محؤمة كليه 3كفادةظرحض  صفرص 

العصر.بعد الإحرام ركعتى  ٠٢٣٦

صلأأ\سئ. ٠٢٣٧

الخسوف.صلاة  ٠٢٣٨

٢

ّالتراويقع صلاة  ٠٢٣٩

الإمام.أمر يغير الامعتتاء صلاة  ٠٢٤٠

الخت.ازةاصلاة  ٠٣٤١

الجمعة.صلاة  ٠٢٤٢

الحصر.صلاة  ٠٢٤٣

١٢٢



ااإقروعش بيذ ؟ اثثانىالسؤاو 

اتريعةتلغى 

سهاترصه اتش 

اتشوتقوم 

مقامهابعدها 

صلاتهيتم 

ؤسيحف

ألء،عمحه

فيأتييعود 

ؤيسحدله 

ثلييكه

تبطل

المعلاة

بيتي

على

اليقين

سينلا 

اتسحود
هاس،اد

عمدا.محله غير إلئ قولي ركن نقل  ٠٢٤٤
'آ■م'آإ؛,

خ•'،٠ 

 «Yقامأن يعد فعاد سهوا الأول التشهد ترك 0؛
عامدا.

الثانيةالسجدة ق وهو الركؤع ترك أنه تذكر  ٠٢٤٦
الركعة.نص من 

١ . ، t „■١ ,-

■ء'6ت.,

سجدةنسى أنه الأحرة الركعة ق وهو تدكر  ٠٢٤٧

سمىةالأين.

بيالخاسمةمنصلأةاكلهرصا،ا. ٠٢٤٨

١٢٣



اتلغى 

متهاتر3قه 

التيوتقوم 

مقاصشاتعدها 

صلأتضيتم 

ؤيسجد

تللايمد

فيأتييعود 

ؤيسجلله 

أ_ا_ك£_مح,ه

تبطل

الصلاة

بيض

على

اليقين

يسنلا 

السجؤد
ةادمسأد

القعودإلئ وهو وتذكر الأول التشهد عى ن ٠٢٤٩

للقعود.فعاد أقرن 

أقرير.السجود وهوإلئ، فعاد القنوت نمى  ٠٢٥٠

أقرمر.القيام وهوإلى فعاد القنويت.، عى ن ٠٢٥١
لا.أم لالسه.و سجد هل ثك  ٠٢٥٢
الصلاة.من سلم أن بعد لا أم ركع هل ثلث.،  ٠٢٥٣
عمدا.الأول التشهد ترك  ٠٣٥٤

سجوده.ق وهو لا أم يالقنوت أتئ هل شكر  ٠٢٥٥
لا.أم بمتحفلور أتئ هل ثملقر  ٠٢٥٦

١٣٤



ية،سلأصمح1الزىةئبج؛

اء ٩٦١
ةالمسأل

مقداؤبما  Vجبت تجب

الدهس.من دينارا عشؤين يعادل ما يملك صيى  ٠٢٥٧

السماء.ماء من البرسقى صن ١^١ ٢ • ٠ أرضه من ،حصد مجنون  ٠٢٥٨

٠مثله اليدين من وعله ؤيال ملمون يملك حرمسلم  ٠٢٥٩

الحول.عليها وحال غرام  ٢٠٠الفضة من عتد.ء حرمسلم  ٠٢٦٠

منعنوه ما مجمؤع كان الحول تم فلها دينار، قل،ره هال برأس تجارته بد،أ مسلم حر  ٠٢٦١

؟الرك١ة عليه تجب فهل دينار، ألف الأرباح مع المال رأس 

نهايةفى النكاة عليه تجب فهل بالتجارة، بدأ أثمهر ستة وبعد التقي من نمعابا ملك  ٠٢٦٢

،؟التد،دادعن ينقحس لم أنه علما عامه 

السنوات؟يرشكل فيجل سنوات، ثلاث ييكه ولم ؤيال مليون ملك حرمسيلمم  ٠٣٦٣

١٢٥



٨١\\ز1ث 
ةادس|د

مقدايها تجبلا  انجي

و.حالاة؛ت<ا,، م؛ُااةأل رم حم.آ. ء ااا'م. ن ط,,وه م ص م رم ١ اءة ٥ .3 ,>  ٥١ن!ه .م ,،<'اام , ٥ر ح  ٠٢٦٤

الحول•عليها 

الركاة؟عليه تحمط فهل الحول عليه وحال ريال مليون عشرة حركافرملك  ٠٢٦٥

اأجول.أكنوذالمااقاأا،،،\اآارا^<^يبماقاأأخ

الحول•عا،ها و٠٠لآ'ال لا-.اإ..أروال'.اُا-ل الماأم.ة من ( ٢٨)عنده إلم حرمس- ٠٢٦٧

■اآجول'ّإزاعاااارواأ'"'لوحالما'كا

•اا.1>'ول ه1 ! ١٢.جآل ١ وام  inاآا„.ه( ن م ارا ^١؛ ٢٠ر آ.ةو,مة مء1ة,ن الأرض س استخرح  ٠٢٦٩

٠الحول عليه وحال ٥ااكحم، ٠ ٠ ر وزنه عسلا الحيال أحد من امدتخرج  ٠٢٧٠

زكاة؟فيها هل ، ل_تاحرا.ها نحياس شمتها الغنم من رأس ( ١٠٠)عنده  ٠٢٧١

١٢٦



(؛u ) عمود ض ايناسه («أأ ) احأولعمود زكاةاث؛أو، اوقات والعشرؤق؛ الرابع السؤال 

ايوهس الشم ةالإجاب

العد.يوم >عد أ~  الجواز•وقت 

١٠ الصلاة.ميل العيد يوم — ٠٠ ،.الوجوُ.وقت 

جزء)ادراك العد لة لالثس Jغرور، ح— 

شوال(.من وجرء رمضان من 

وقتالأسة.

رمضان.أول من د—  الآكراهة.وقت 

الصلاة.يعد الصد يوم ْ~  ١الحرمة وقت 

الزكاة:لهم مميج *nj اصناش مددستة والعشؤون؛ الغامس السؤال 

٠٢٧٦٠٢٧٧..........  ٠٢٧٥........  ٠٢٧٤......  ٠٢٧٣........  ٠٢٧٢

١٢٧



امحلاثمراغ١السائسواثمشدونا السواو 

.والثمار. الحبوب نصاب  ٠٢٨٠ذص1باسال|ين..„.......  ٠٢٧٩الإبل نصاب  ٠٢٧٨

إليهم:يؤوزصراقها لإ مض إليهم الزكاة يؤوزصرق ميوض والثريد٠٠ السابع المواو 

ءةمه|_ردالزداةده
ةالمسأل

لامحجمحذ يجؤذ

يعملارة موحاجته محميء، عنده ولس الكسسا، علئ يقدر لا لم مشححس  ٠٢٨١

عاليها.

مم،ء٠عنده وليس التكسبسا، عزر يقدر لا محامم ، بته من لم مسمحإتس  ٠٢٨٣

ؤيال،( ٩٠٠)قدره شهرى يحل وعنده التكسسس،، على يقدر لا كافر شخهس  ٠٢٨٣

ريال.ألف الشهر ق وحاجته 

١٢٨



ا؛رةاةددصوق حتئم 
اتاس،اد

لايجمحذ يض

لإكمالها.ريال ألف ( ١٠٠تحتاج)>ق  ٠٢٨٤

منه.شيء وفاء على يقدر لا ريال الأف ( )٠١قدره دين عليه لم مشخقس  ٠٢٨٥

ريال،ملون فج.مع شهر، لمدة الزكاة جمع علئ الإمام من يتكلف، عمل لم م ٠٢٨٦

ريال.)هههّ\،الأف_< شهريا مثله وأجرة 

ؤيال.ألقط وقال.رها رلد0، إلى الرجوع يكالم، يجد ولم نفقته صاعس، مسلم مائتح  ٠٢٨٧

إلها.زكاته يدقم أن فأراد ؤيال، ، الأفعثرة محتويا تحتاج فقيرة زوجة له غنى رجل  ٠٢٨٨

١٢٩



حانة[:كل اوخطأق صح رضع يأتي ع1ى«ق اتصوم حكو( بنن اثصائو( لشروط دراستك خلال *j ؛ واىهسروذ، الثامن الموال 
المسومحك_«( 

الصوميجب ايئسا
انمعوميصح 

قضاء أداء

,تحاصة ٠٠.! ٢١همر الصوم ْسسهلعة عاقلة ملمة  ٠٢٨٩
دبم^ادفمئلط للق^عوم طعه ممه مليمعلأ^هحه يالعه عاقله لمه م ٠٢٩٠

اء.نقولا 

اء.نقعاقلة مية  ٠٢٩١

للصوم.مسّتطع مع.صة سفن مسافر صحم يالغ عاقل لم مرحل  ٠٢٩٢

مقيم•مريض عاقل؛-١^٠ لم مرجل  ٠٢٩٢

١٣٠



٠اتصوم حكم بين اثصوم ثذهم دراسلى خلاو ض التاسع السؤاو 

محرم همتكوو  مندوب واجب ومالص محرم مكووه متدوب واجب الصوم

الحائتض.صيام . ٢٩٥ ١^^٠أيام . ٢٩٤

أياماقض. ٠٢٩٧ الأصص.عيد  ٠٢٩٦

الحاج.لغير عرفة  ٠٢٩٩ للحاج.عرفة  ٠٢٩٨

<7،.ااْرادااا«أا.٣٠١ العيد.يوم نذر  ٠٣٠٠

الشك.يوم  ٠٣٠٣ الاقبن.يوم  ٠٣٠٣

ذيمن  ١٣يوم  ٠٣٠٥

الحجة.

الكمارة.صوم  ٠٣٠٤

٣٠الغيم ^٣ ٠٣٠٧

٠شععان 

رمضان. ٠٣٠٦

١٣١



دءولا|سهو
ةالمسأل

لايثبت يثبت

رمصامهلال يروا ولم يوما، ( )٠٣شعبان استكمل إذا  ٠٣٠٨

مكة؟أهل حق ق الشهر يدخل فهل المدينة، ق واحد عدل ومضاف هلال رأئ  ٠٣٠٩

غيم.بسسس، يروه فلم الثلاثين ليلة رمضان هلال البلد أهل تحرئ  ٠٣١٠
شوال.هلال يروا ولم يوما، ( )٠٣رمضّان اسذكمل إذا  ٠٣١١

الفملر؟بم، فهل واحد، عدل شوال هلال رأئ  ٠٣١٢

الناس؟حق ق الشهر يثست، فهل الوم هدا يولد رمضان هلال أن ا)، الحست،  ٠٣١٣

١٣٢



ومالإضد٠اثصوم شدبه ئ بين و واثقلاثون اثعادى ايمواو 

اموم

مد الممايةوعيه يفسد 

رمصان.مار ل جوفه إلى دخل حتى الخور استنشاق تعمد  ٠٣١٤

واستمر.مجامهخ وهو النهار فطلخ للأ روحته حاماخ  ٠٣١٥

للصوم.ناسها القصاء صوم ق روحته جامم  ٠٣١٦

سماعه.النعمسر، عرورا ؤيجإ، رمفبمان مار ؤ، احمحم  ٠۴١١^

ماسرة.بغير منه المنى فخرج لزوجته نفلر  ٠٣١٨

منيا.أنزل حتى رمصان مار ق امرأته قتل  ٠٣١٩

أمذئ.حتو١، رمصان مار ق امرأته قتل  ٠٣٢٠

•أمدئ حتئ رمضان نبمار ق زوجته إلئ ينظر أحذ  ٠٣٢١

رمضان.نيار ق للصوم ناسيا زوجته جامع  ٠٣٢٢

١٣٣



اسوم
اصيإئ

وهسدفسل 

طعاما.يجد لم لكن عليه وعزم رمضان تيار ق الفهلر نوئ  ٠٣٢٣

جوفه.إلى فيحل مبالغة بغير ثلاثا وضوئه ق صائم استنشق  ٠٣٢٤

معدنه.من أحرجه أن )عد الحبموم أثناء الريق نلح  ٠٣٢٥

الم،
المسألة

المتم
ةالمسأل

محرم مموه مندوى مباح محرم متدؤيا مباح

الفطر.ىًخير . ٣٢٣ المحور. ٠٣٢٦

٦٢. لغيرالطعام ذوق  ٠٣٢٩

حاجة.

المحور.تأحير  ٠٣٢٨

١٣٤



اثذتم
امحسأية

اص
المسألة

محرم مموه متلويا مباح محرم مموه متدوب مباح

 ■■٠

لحاجة.الطعام ذوق  ٠٢٣١

بغيرمياممة.ثلاثا وضوئه 

،UIعلم إذا القبلة . ٣٣٣

الإنزال•محا يترتب 

الصومأثناء الؤيق بلع  ٠٣٣٢

معدنه.من أخرجه أن بعد 

,,٢٢١١١,؟,م ٠٣٣٥ الصوم.أثناء زورا قال  ٠٣٣٤

وس•اشق جمع  ٠٣٣٧ حضااأشاء ظخر  ٠٣٣٦

بغيرالآحر رمضان يدخل 

عذر.

و

الحجام.من الاحتراز  ٠٣٣٩ ضصائم« »إنى قول  ٠٣٣٨

٠شاتمه أو سمائه 

١٣٥



السؤاواسواصمح؛ئسىذالأماش؛

٥١٥٥١٢١

يصحتم أو فسد  يصح

مسجد،ق ساعة نصف رجل اعتكف  ٠٣٤٠

ب.شرب اعتكف  ٠٣٤١

الجمعة.فيه تئام لا مسجد ق شهرا اعشكف  ٠٣٤٢

فقط.اعات سأريع لمدة شخعس اعتآكف  ٠٣٤٣

المسجد.ق حائقس وهى المرأة اعتكفت  ٠٣٤٤

المة.مم المسجد ق طاهر وهى المرأة اعتكفت  ٠٣٤٥

الت.ق مصلاها ق طاهر وهى المرأة اعتكفت  ٠٣٤٦

١٣٦



ادالأسي
اأمسادة

يصحلم أو شس  يصح

فأزل.الاعتلكف أشاء امرأته الرجل باشر  ٠٣٤٧

أيام.ثلاثة الجماعة فه لاتقام مسجد ق امرأة اعتكفمت  ٠٣٤٨

الجماعة.فه تقام لا مسجد ق رجل اعتكف  ٠٣٤٩

للاغتسالمعتكفه من أثناءهّا وحؤج أيام عشرة الاعتكاف ندر  ٠٣٥٠

أوائم■

الاعتكاف.نة يغر فه للاسراحة المسجد ق متكث  ٠٣٥١

١٣٧



المج

المساية

الإسلام
عفهدحس  منهيصح 

جنونه.من أفاق منة ولعل فحم الحم فرصة له تيسرت مجنون رحل  ٠٣٥٢

رقيقحج•رجل  ٠٣٥٣

عائلته.مم حج سنوات ثلاث عمره طفل  ٠٣٥٤

الملوغ.قل عائلته مم حم سنوات تسم عمره ممز صسو،  ٠٣٥٥

به.وحج المال اقرصي به يحج مالأ يجد لا فقير م-سلم رحل  ٠۴٥٦

محرم.بدون وحجمك حرجمك معها يحج محرما لاتجد مسلمة امرأة  ٠٣٥٧

ة



صسواصمح؛ضاساشطوأش؛

مجيريصح لا 

عمرتهأنأو 

فسة:وعليم حجه، يصح 

إطعامآو أيام ٣ صيام 

شاةآوذيح ٦مساصين 

دموطمص حج4 يصح 

مآآيامفصيام يجد لم قان 
حجهيصح 

عليهدم ولا  اةزاديساأ

وف,ااوه ا . .ا.1ِ روة يه ره.مأ ولم ح ح , ٣٥٨

ؤآحؤممنه.إليه عاد الميقاتشرإمرامثم جاؤز  ٠٣٥٩

٠الجمرات من رمى.حمؤة ترك  ٠٣٦٠

يعد.ولم مؤدلفة إلى ونفر النوال بعد ساعة بعرفة وقف  ٠٣٦١

بلعءء.إلى رجع حتى حجه فى الوداع طواف ترك  ٠٣٦٢

للأحراما - ا■. ١ ك ٠- وى.٠- رم ■>؛- وم وم ، , ~>-اأ, ٣٦٣

منه.جهلا مجه فى الإفاضة طواف ترك  ٠٣٦٤

١٣٩



مجديصح  ٥٢

هوء«>تا،أ

هدية؛ومليه حجه، يصح 

اوإضامأيام  ١٢٠صيام 

شاةاوذبح أمسالين 

دموعليه حجه يصح 

*آآيامفصيام يجد لم فان 

رجعلحج اف 

حجهيصح 

عليهدم محلا  ةالمسال

٠صدا فى.حجه القدوم طلواف ترك  ٠٣٦٥

هناك.فتوى مكة وميل حتى عمرته فى الاحرام ينو لم  ٠٣٦٦

>ارته ,ء,هاض •ى ' " ١١، ا*رآء  ٠٣٦٧

(؟ب همود) ءس مايناسبه ا( اح؛ولامود) ؛ وانقلاثيي، السادس السواو 

اسم ةامحاي ةالإجاب

الخرم.مساين ض سة  الأول.اسل قبل الجماع 

,ا،آقال اآبم؛ام اوم >، ٠٩ك و؛انص لدنة، وعلمه اآ,ح,'ا7و؛ا,رمه ، ا,أف'.' * ، ١ الأول.التحلل بعي، الجماع 

عليه.شيء ج—لا  الماس.التحلل بعي، الجماع 

سن.مسا صديامضرين د— 

١٤٠



،صاماغ،صالآسمحسمابمسص1

فيها:المجزئ والمن . ٣٦٩.............................................. الأول:  ٠٣٦٨

.ادجزئضا:والمن  ٠٣٧١والثاني:  ٠٣٧٠

..........................والثالث:  ٠٣٧٢

.......بمد: من الأضحية ووقت  ٠٣٧٤

.ؤ...............يجزئضها:ولا  ٠٣٧٦

الذكر.عن فتكون الشقة وأما  ٠٣٧٨

وارنالجزئض١: ٠٣٧٣

...................إلى:  ٠٣٧٥

ولا ٠٣٧٧

..........وعزالأنثى:  ٠٣٧٩

cUjUuالتتمت!؛؛

تعالى. CUJIبحمد الدشرر وتم 

^لوامراكائصواسل

يسوظاممارار|،ليد1 

+(٩٦٦) ٥٥٠٨٣١٠١٧جواوروادساب(، 

 LJإليضوئي; ^؛foqhaatu@gmaiLcom
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